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Kommuneplan for Sandnes 2019-2035- offentlig høring og ettersyn 

1. Sammendrag  
 

Rådmannen har utarbeidet forslag til ny kommuneplan for Sandnes for 

perioden 2019-2035. Kommuneplanforslaget skal behandles i 
Kommuneplankomiteen 10. april og Bystyret 14.mai 2018. 

Plandokumentene legges deretter ut til offentlig ettersyn og høring i 
samsvar med lovverket.  

 
2. Saksopplysninger 

 
Rådmannen leggere fram forslag til ny kommuneplan for Sandnes for 

perioden 2019-2035. Rådmannen presenterer hovedtema i forslag til 
samfunnsdel, plankart og bestemmelser i denne saken. Utdypende 

informasjon om planforslaget fremgår av planbeskrivelsen, vedlegg 4.  
 

Kommuneplankomiteen(KPK) sine forslag til endringer i Rådmannens 
kommuneplanforslag blir sammenfattet i et eget endringsnotat som 

oversendes Bystyret før deres behandling 14. mai. Endringsnotatet vil 

inneholde en kort beskrivelse av KPK sine vedtak om endringer og 
hvordan disse kan innarbeides i ny kommuneplan. Notatet vil også 

inneholde en kort konsekvensvurdering av KPKs endringsforslag. 
Bystyrets samlede endringsforslag knyttet til kommuneplanen innarbeides 

i plandokumentene før planen legges ut til offentlig høring. 
 

Kommuneplankomiteen har allerede behandlet arealinnspill på tema, 
hytter, småbåthavner, parsell- og kolonihager, og deler av 

bestemmelsesheftet i møte 27.02.18. Disse vedtatte endringene er 
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gjengitt i tabellene og vil være en del av endringsnotat som sendes til 
bystyret.  

 
Øvrige vedtak i KPK møtet 27.02.18 er kommentert i saken under pkt 4.2.  

 
Rådmannen vil foreslå at KPK og bystyret gjennom denne saken også 

fatter to prinsippvedtak. Ett om boligsoneparkering og ett om togstopp på 

Lura. Begrunnelse for dette fremgår av sakens punkt 5. 
 

 
2.1 Leserveiledning til kommuneplanforslaget 

  
Kommuneplanforslaget omfatter følgende dokumenter: 

 
1. Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen inneholder 

forslag om 3 hovedmål for perioden og strategier for å nå disse 
målene. I tillegg inneholder samfunnsdelen en handlingsdel. 

Handlingsdelen lister opp aktuelle oppfølgingspunkt som utløses av 
ny kommuneplan. Vedlegg 1 

2. Plankart. Hovedkartet inneholder rådmannens forslag til nye 
utbyggingsområder i planperioden 2019-2035. Temakartene gir 

opplysninger om viktige planhensyn, for eksempel flomarealer, 

markaområdet og sykkelnettet. Vedlegg 2a og 2b 
3. Bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser inneholder 

juridiske rammer for arealforvaltning. Vedlegg 3. 
 

Kommuneplanforslaget med de tre delene nevnt ovenfor skal behandles i 
kommuneplankomiteen og Bystyret. Plandokumentene legges deretter ut 

til offentlig ettersyn og høring i samsvar med lovverket etter bystyrets 
møte 14. mai 2018. Bystyrets samlede endringsforslag knyttet til 

kommuneplanen innarbeides i plandokumentene før planen legges frem til 
offentlig høring. 

 
I tillegg til kommuneplanforslaget inneholder sak om ny kommuneplan 5 

vedlegg som beskriver og begrunner rådmannens kommuneplanforslag. 
Disse dokumentene er beskrivende og forklarende dokumenter som ikke 

er gjenstand for politisk behandling: 

 
 Planbeskrivelse for kommuneplan 2019-2035 (utkast). 

Planbeskrivelsen beskriver og begrunner rådmannens samlede 
kommuneplanforslag med henvisning til medvirkningsopplegg, 

fagnotater og annet kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet i 
kommuneplanprosessen. Planbeskrivelsen oppdateres etter politisk 

behandling. Vedlegg 4. 
 Tabeller som viser rådmannens vurdering av arealinnspill. 

Tabellen inneholder en kort beskrivelse av hvert enkelt innspill og en 
forklaring om hvorfor rådmann har anbefalt eller frarådet å legge 

dette inn i kommuneplankartet. Vedlegg 5.    
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 Tabell som viser rådmannens forslag til nye og endrede 
bestemmelser. Vedlegg 6 

 Konsekvensutredning av enkeltområder som anbefales i 
rådmannens kommuneplanforslag. Suppleres med flere 

konsekvensutredninger dersom kommuneplankomiteen og bystyret 
vedtar å tilføre nye områder i plankartet. Vedlegg 7. 

 Fagnotat Lokal transport og mobilitet. Fagnotatet inneholder 

kartlegging og vurderinger av utfordringer og muligheter på tema 
mobilitet og transport i Sandnes kommune. Vedlegg 8 

 
 

 
2.2 Oppfølging av planbestillingen 

 
Planbestillingene i planstrategi og planprogram har ligget til grunn for 

rådmannens utarbeidelse av ny kommuneplan 2019-2035. Følgende tema 
har fått særlig prioritert i henhold til planbestillingen:  

 
Styringsrelevant kommuneplan. Det ble lagt til grunn i planstrategi og 

planprogram at ny kommuneplan skulle ha økt styringsrelevans for alle 
kommunens fag- og tjenesteområder. For å sikre en mer styringsrelevant 

kommuneplan har rådmannen foreslått et enklere oppsett på 

kommuneplanens samfunnsdel, revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel før vurdering av arealinnspill, tversektorielle mål og forslag 

til konkret oppfølging i kommuneplanens handlingsdel.  
 

Befolkningsutvikling og boligbehov. Det ble forutsatt i 
planprogrammet at ny kommuneplan skal bygge på oppdaterte prognoser 

for befolkningsutvikling. Rådmannens forslag til ny kommuneplan sikrer at 
kommunen kan håndtere både middels befolkningsvekst (95 000 

innbyggere i 2035) og høy befolkningsvekst (102 000 innbyggere i 2035) i 
planperioden 2019-2035. Kommunen har også planavklarte, langsiktige 

utbyggingsarealer etter 2035 i Sandnes Øst fase 2 og 3.  
 

By- og områdeutvikling innenfor prioritert byutviklingsakse 
Det ble lagt til grunn i planprogram for ny kommuneplan at planarbeidet 

skulle vurdere muligheter for å styrke utviklingen innenfor prioritert 

byutviklingsakse, i – og ved sentrum, togstopp og bussvei. Rådmannen 
har fulgt opp bestillingen gjennom kartlegging av utviklingspotensialer, 

mulighetsstudier, oppfordring til private utbyggingsinitiativer innenfor 
aksen og prioritering av arealinnspill langs aksen. 

 
Folkehelse i planleggingen: Ny kommuneplan skal sikre mangfold og 

nærmiljøkvaliteter. Rådmannen har blant annet fulgt opp dette gjennom 
forslag om mer fokus på områdekvaliteter og varierte boligtyper.  

 
Næringsutvikling: Ny kommuneplan skal tilrettelegge best mulig for 

eksisterende og fremtidige næringer. Rådmannen har fulgt opp 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/
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bestillingen gjennom målformuleringer, tiltak i handlingsdelen og 
tilrettelegging av nye næringsarealer.  

 
Transport og mobilitet: Det ble forutsatt at ny kommuneplan skulle 

bygge på oppdaterte analyser og kunnskap om dagens situasjon og 
forbedringspotensialer i Sandnes kommune. Rådmannen har fulgt opp 

bestillingen gjennom utarbeidelse av Fagnotat Lokal Transport og 

mobilitet.  
 

Grønne kvaliteter: Ny kommuneplan skal sikre befolkningens tilgang til 
sammenhengende grønne arealer. Rådmannen har blant annet fulgt opp 

bestillingen med forslag til sammenhengende gangforbindelser mellom 
eksisterende grøntområder og sikring av eksisterende grøntområder. 

Jordvern vektlegges særskilt i tråd med nasjonale jordvernmål.  
 

Klimatilpasning og overvannshåndtering: Planprogrammet fremhever 
klimatilpasning og overvannshåndtering som viktige tema for ny 

kommuneplan. Som oppfølging av dette har rådmann blant annet 
gjennomført kartlegging av flom og overvann.  

 
Senterstruktur: Det ble lagt til grunn for ny kommuneplan at Sandnes 

sentrum skal utvikles som kommunens viktigste knutepunkt for bolig, 

næring, handel, kultur og sosiale møter. Samtidig har bydelssentrene en 
viktig funksjon som knutepunkt for nærhandel og tjenesteyting i gang‐ og 

sykkelavstand fra nærliggende bolig‐ og næringsområder. Rådmann har 

fulgt opp med utviklingsstrategier for Sandnes sentrum og lokalsentra.  
 

 
2.3 Planprosess 

Rådmannen har gjennomført kartleggingsarbeid og analyser i tråd med 
planprogrammet. I tillegg har rådmannen jevnlig innhentet innspill fra 

politisk miljø, regionale myndigheter og ulike fag – og tjenesteområder i 
planprosessen.  

 
Utover kartlegging og dialog med politisk nivå (kommuneplankomiteen), 

regionale myndigheter og fagmiljøene, har rådmannen vektlagt 
medvirkning fra innbyggere og næringslivet. Opplegget for medvirkning 

har blant annet omfattet møter med Næringsforeningen (ressursgruppe 

Sandnes), ungdommens bystyre og grunneiere i forbindelse med 
arealvindu for ny kommuneplan. I tidlig fase av kommuneplanarbeidet ble 

det gjennomført et medvirkningsopplegg med de faste høringsorganene 
Sandnes unge bystyre, Eldrerådet, Innvandrerrådet og Rådet for personer 

med nedsatt funksjonsevne. I senere fase ble det bl.a. arrangert en 
midlertidig lyttepost i Langgata, nettundersøkelse (med over 1200 svar) 

og medvirkningskvelder i 4 lokalsentre.  
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Tilbakemeldingene som har kommet inn i planprosessen har påvirket 
innholdet i kommuneplanens mål og strategier. I tillegg har dialogen gitt 

ulike aktører informasjon og forberedelse til offentlig høring av 
kommuneplanforslaget.  

 
2.4 Hovedinnhold i samfunnsdelen 

 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder forslag om langsiktige 
strategier for samfunnsutvikling i Sandes i planperioden 2015-

2035.  
 

Samfunnsdelen består av tre hoveddeler:  
Kapittel 1: Langsiktige mål for samfunnsutvikling 

Kapittel 2: Strategi for by- og stedsutvikling 
Kapittel 3: Kommuneplanens handlingsdel 

 
 

2.4.1 Langsiktige mål og strategier  
 

Kapittel 1 i samfunnsdelen inneholder 3 langsiktige mål med tilhørende 

strategier som beskriver hvordan Sandnes kommune vil jobbe for å oppnå 
målsetningene. Målene og strategiene er oppsummert i figur 1:  

 

Langsiktige mål Strategier 
1. Sandnes skal være et 

inkluderende og 
mangfoldig samfunn 

 Sandnes skal skape gode og likeverdige 

livsvilkår for alle 
 Sandnes skal styrke mangfoldet og det 

frivillige engasjementet i befolkningen 

 Sandnes skal sikre god dialog med 
innbyggere 

 
2. Sandnes skal være en 

attraktiv kommune 
 

 Sandnes skal styrke kommunens 

storbykvaliteter 
 Sandnes skal sikre gode leve- og 

oppvekstsvilkår i alle bydeler 
 Sandnes skal ivareta og videreutvikle 

naturgitte kvaliteter 
 Sandnes skal inspirere og tilrettelegge 

for sunn mobilitet 
 Sandnes skal ha en bærekraftig 

hyttepolitikk 
 

3. Sandnes kommune skal 
være en ansvarlig og 
offensiv 
samfunnsutvikler 

 Sandnes kommune skal møte 

framtidens vekst og behov 
 Sandnes kommune skal utøve et 

bevisst samfunnsansvar 
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 Sandnes kommune skal arbeide 

målrettet for å oppfylle klimaforliket 
 Sandnes kommune skal styrke 

kommunens kultur- og idrettsliv 
 Sandnes kommune skal tilrettelegge for 

framtidens næringer og nye 
arbeidsplasser 

 
Mål 1 fremhever kommunens mangfold, og understreker at Sandnes 

kommune skal legge vekt på mellommenneskelige relasjoner og sosiale 
forhold i samfunnsutviklingen.  

 

Mål 2 fremhever at Sandnes kommune skal styrke sin attraktivitet for 
dagens og fremtidige innbyggere. Eksisterende kvaliteter som landbruk, 

friluftsliv, nærhet til sjø, kulturhistorie, kulturtilbud og idrettsmiljø skal 
bevares og videreutvikles. Samtidig skal nye kvaliteter, for eksempel 

arbeidsplasser, varierte boligtyper og urbane tilbud gjøre kommunen enda 
mer attraktiv. 

 
Mål 3 fremhever kommunens rolle som samfunnsutvikler. Det vektlegges 

at Sandnes kommune skal ha en aktiv rolle i by- og samfunnsutviklingen 
 

2.4.2 Strategi for by- og stedsutvikling 
 

Kapittel 2 i samfunnsdelen beskriver hvordan Sandnes kommune vil 
realisere langsiktige mål og strategier gjennom by – og stedsutvikling og 

øvrig arealforvaltning.  

 
Prioriterte byutviklingsområder 

 
Rådmannen foreslår å videreføre dagens satsning på Sandnes 

sentrum, togstopp og øvrige områder langs bussveien. Satsningen 
innebærer at en økt andel av kommunens fremtidige boligbygging 

prioriteres til sentrale byområder. Kontorarbeidsplasser prioriteres til 
Sandnes sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør.  
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Figur 1 Temakart prioriterte byutviklingsområder 

 

Satsingen på de sentrale byområdene innebærer at Sandnes 
kommune skal kunne tilrettelegge for varierte boligtyper for alle 

aldersgrupper i sentrumsnære områder. Sandnes har attraktive 
arealer nær fjorden, med utsikt, gode solforhold og mulighet for 

aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet. Boliger nær knyttet til sentrum, 

togstopp og bussveien vil gi mange flere innbyggere kort vei til 
Sandnes sentrum med arbeidsplasser og allsidige tilbud og til andre 

viktige destinasjoner. Prioritering av arbeidsplasser til Sandnes 
sentrum og kjerneområdet Forussletta Sør vil sammen med 

boligutbygging i sentrale byområder følge opp nasjonale føringer og 
avtaler knyttet til jordvern og reduserte klimagassutslipp. 

 
Satsningen gir positive effekter for jordvernmål, naturverdier og 

friluftsliv ettersom utbygging i det eksisterende byområdet ikke 
medfører ny utbygging på dyrkbar mark, natur og friområder. Nye 

arbeidsplasser i Sandnes sentrum og boligbygging i og nær 
sentrumsområdet vil også støtte kommunens langsiktige mål om å 

videreutvikle Sandnes sentrum som et livskraftig og attraktivt 
hovedsenter for Sandnes og regionen.  

 

 
Boligbygging i øvrige bydeler 

En satsning på sentrale byområder og sentrum innebærer at Sandnes 
kommune bør være restriktiv med å foreslå nye byggeområder til bolig i 
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andre deler av kommunen. Det betyr likevel ikke at boligbygging i 
områdene utenfor byutviklingsaksen nedprioriteres i planperioden 2019-

2035.  
 

Rådmannen viser til at det allerede finnes mulighet for å bygge 6 500 
boliger utenfor aksen. Dette fremgår av boligreserven, som viser estimert 

kapasitet/restkapasitet i områder regulert til bolig i kommuneplan, 

områdeplaner og detaljreguleringer. Boligreserven viser også at det finnes 
boligreserver i alle bydeler. Noen områder skiller seg ut med mye reserve 

utenfor prioritert byutviklingsområde. For eksempel er nesten 1 600 
boliger detaljregulert, men ikke utbygd i Ganddal bydel utenfor prioritert 

byutviklingsområde. I tillegg ligger arealreserver til 500 boliger i 
kommuneplan og områdeplaner i samme område.  

 
Øvrige områder som har kapasitet til utbygging utenfor byutviklingsaksen 

er f.eks. Austrått bydel med om lag 600 boliger som er detaljregulert men 
ikke utbygd. Disse ligger i stor grad i Kleivane og Vedafjell. I tillegg ligger 

flere store arealreserver i kommuneplanen i denne bydelen. Tilsammen gir 
dette mulighet for å bygge over 1700 boenheter i planperioden 2019-

2035. Flertallet av disse ligger på grensen mot Bogafjell, men rundt 500 
ligger i nærheten av Kvelluren. Resten av boligreservene er mer spredt i 

kommunen. Disse omfatter f.eks noen større detaljplaner utenfor aksen i 

Sandved bydel (om lag 300 boliger), Sandvika og Dale (om lag 250 
boliger) og Hommersåk (om lag 600 boliger). 

 
 

 
 

https://sandnesonline.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=430cf2a44bea446189d5f8f9d240038e
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Figur 2 Utsnitt av boligreserven. Kartet viser frigitte utbyggingsområder som har full kapasitet eller 
restkapasitet til ny boligutbygging utenom Sandnes Øst fase 2 og 3. Full kapasitet eller 
restkapasitet utenfor byutviklingsaksen er 1 800 i detaljplan, 700 i områdeplan og 4100 i 
kommuneplan 

 
Næringsutvikling 

Foreslått innsats på næringsutvikling i ny kommuneplan omfatter mål og 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel, forslag om konkrete tiltak og 

prosjekter i kommuneplanens handlingsdel og tilrettelegging av nye 
næringsområder i kommuneplanens arealdel. Det er fastsatt mål om å 

sikre eksisterende og fremtidige næringer best mulige betingelser for ny 
etablering og videreutvikling i Sandnes. Handlingsdelen inneholder forslag 

om å kartlegge dagens næringsarealer og å utvikle en mer utdypende 

næringsstrategi med utgangspunkt i regional næringsstrategi og et 
særskilt fokus på Nye Sandnes. For å sikre gode betingelser for øvrig 

næringsvirksomhet med andre plass- og transportbehov foreslår 
rådmannen nye næringsområder til mineral- og råstoffrelaterte 

virksomheter på Sviland og turismenæring på Lauvik.  
 

 
Gangforbindelser og grønne kvaliteter  

I tillegg til innsatsen på prioriterte byutviklingsområder foreslås en særlig 
satsning på lokalsenterutvikling, grønne kvaliteter, gangforbindelser, 
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jordvern, klimatilpasning og urban dyrking. Rådmannen løfter frem 
eksisterende og fremtidige gangforbindelser mellom eksisterende 

grøntområder i sentrale, tett bebygde områder. Grøntområder og 
gangforbindelser gir mulighet for turer, aktiviteter og uformelle, sosiale 

møtesteder i nærmiljøet. 
 

 
Figur 3 Temakart grøntområder og hovedforbindelser for gående 

 
Kommuneplanforslaget inneholder også en langsiktig visjon for 

sammenhengende grønne forbindelser med gangforbindelser gjennom 
byområdet.  
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Hyttestrategi 

Følgende målsetninger legges til grunn for langsiktig utvikling av 
hytteområder i planperioden 2019-2035: 

 Sandnes skal være en positiv og imøtekommende 
hyttekommune 

 Sandnes skal ha en bærekraftig hyttepolitikk som ivaretar 
natur- og kulturverdier og allmenne interesser.  

 Ny utbygging skal skje i avsatte områder  
 Sandnes skal ha et tydelig regelverk  

 
Park and Ride 

Rådmannen har vurdert park and ride som en strategi i arbeidet med ny 
kommuneplan. Både organisering og eventuelle plasseringer er vurdert. 

Rådmannen har blant annet vurdert at etablering av utvalgte Park and 
Ride utenfor bomringen med tilhørende kollektivtilbud kan gi en mulighet 

for praktiske arbeidsreiser for beboere i ytre deler av byområdet. Videre 

er det vurdert at en slik innsats kan bidra til å øke andelen kollektivreiser i 
byområdet. I stedet for å foreslå aktuelle arealer til park and ride i 

kommuneplanen blir det foreslått at rådmann skal følge dette opp med 
ytterligere kartlegging av aktuelle arealer i dialog med regionale 

kollektivaktører. Forslaget fremgår av kommuneplanens handlingsdel og 
begrunnes med at en vellykket innføring av ordningen krever samarbeid 

og koordinering med sentrale kollektivaktører.  
 

 

Figur 4 Prioriterte gangforbindelser 2019-2035 
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2.4.3 Handlingsdel 
 

Kommuneplanens mål og strategier gir retning til kommunens forvaltning 
og prioriteringer. Kommunens ulike virksomheter følger opp vedtatte mål 

og strategier gjennom måten de innretter sine tjenester og daglige drift. 
Utover denne oppfølgingen fremheves noen konkrete oppfølgingspunkt i 

kommuneplanens handlingsdel. Eksempel på oppfølgingspunkt er: 

  
 Utvide tilbud om lavterskel og allment tilgjengelige tjenester. 

 Jobbe aktivt for etablering av nytt togstopp på Lura. 
 Forberede innføring av boligsoneparkering i Sandnes   

 
Handlingsdelen vil være et viktig grunnlag for prioriteringer i 

økonomiplanen og kommuneplanens handlingsdel revideres hvert år i 
forkant av økonomiplanbehandlingen. Handlingsdelen sikrer at 

prioriteringer i økonomiplanen og innretningen av tjenestetilbud og drift 
skjer i tråd med kommunens overordnede mål for samfunnsutviklingen.  

 
2.5 Hovedinnhold i plankart 

 
Forslag om nytt plankart gjelder endret 

arealbruk i planperioden, for eksempel 

nye boligområder, næringsområder, 
hytteområder, grøntområder og 

gangforbindelser.   
 

2.5.1  Nye boligområder 
 

Rådmannen har gjennomført analyser som 
viser at det er realistisk å oppnå økt 

boligbygging innenfor prioritert 
byutviklingsakse. I dagens boligreserve 

ligger det potensial for om lag 5000 boliger 
innenfor aksen dersom man holder Sandnes 

Øst fase 2 og 3 utenom. I tillegg til dette er 
det beregnet et fortettingspotensial på om 

lag 3000 boliger i Sandnes sentrum. Dette 

innebærer mulighet for utbygging med ca. 
8000 boliger i aksen. Øvrige 

fortettingspotensialer langs bussvei og 
togstopp er foreløpig ikke kartlagt, men kan 

forventes å inneholde enda mer potensialer 
for utbygging i de prioriterte områdene. 

 
For å bygge ytterligere opp under 

byutviklingsaksen vil rådmannen anbefale å 
tilføre nye boligareal med en nøkternt 

estimert kapasitet på mellom 700-800 

Figur 5 Anbefalte utbyggingsområder i 
prioritert byutviklingsakse 
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boliger. Her inngår blant annet Lurahammeren og øvrige
utbyggingsforslag innenf or prioritert byutviklingsakse.

Fordi det ikke er arealbehov i planperioden 2019 - 2035 og for å unngå at
all utbygging i planperioden skjer utenfor aksen , vil rådmannen fraråde
større boliginnspill utenfor prioritert byutviklingsakse. Dette gjelder blant
annet utbyggingsforslag på Dale, Brattabø, Bogafjell, Stokkeland, Figgjo,
Stronda, Li og nye områder i tilknytning til Hommersåk. Disse områdene
bør heller vurderes på nytt når potensialene innenfor allerede frigitte
områder og prioritert byutviklingsakse er realisert. Frigivelse av nye
arealer etter 2035 må imidlertid avveies ettersom gjeldende
kommuneplan allerede inneholder mulighet for boligbygging med 9500
boliger i Sandnes Øst (fase 2 og 3) etter 2035.

Rådmannen henviser til vedtatt satsning på områ dene innenfor prioritert
byutviklingsakse og kartlegging av arealbehov. Ettersom det allerede er
frigitt store arealer utenfor byutviklingsaksen , kan over 60% av fremtidig
innbyggervekst komme utenfor byutviklingsaksen. Dersom ytterligere
områder tilføres utenfor aksen er det forventet at en enda større andel av
befolkningsveksten kan komme utenfor de prioriterte byområdene. Det vil
kunne svekke satsningen i Sandnes sentrum og de prioriterte
byutviklingsområdene.

Det vurderes som viktig for kommuneplanens måloppnåelse å prioritere
ny boligbygging i de sentrale byområdene. Boligbyggingen har vært
uforholdsmessig høy i bydelene utenfor prioritert byutviklingsakse de siste
fem årene, sammenlignet med områder innenfor prioritert akse.

Figur 6 Andel boliger bygget i og utfor byutviklingsaksen de siste 5 årene.
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2.5.2 Offentlige formål

Areal til offentlig/privat - tjenesteyting som skole, barnehage og bo - og
aktivitetssenter er nødvendig for at kommunen skal klare å gi innbyggern e
et godt tjenestetilbud. Behovet for denne typen areal er kartlagt i
samarbeid med tjenesteområdene, Sandnes Eiendom KF og Sandnes
Tomteselskap KF.

I forhold til tidligere er det i denne revisjonen tegnet inn relativt mye areal
til offentlig formål for å sikre offentlig areal i et lang tidsperspektiv.
Tidligere har det vært knyttet bestemmelser til boligutbygging der en viss
mengde areal skal settes av til offentlig formål i detaljregulering av
boligområder. Dette har ikke alltid dekket behovet, og i den ne revisjonen
er det derfor forsøkt løst ved å kartlegge framtidig behov for nytt areal til
ulike offentlige formål, og deretter tegne inn dette på konkrete flater.

Det er gjort en systematisk kartlegging av behov for offentlig areal basert
på befolkningsframskrivinger av målgruppene for de ulike tjenestene,
kapasitetsvurdering av eksisterende anlegg, og vurdering av hvorvidt
kapasiteten på anleggene realistisk sett k an utvides innenfor eksisterende
areal. I de tilfellene der nytt areal er vurdert som nødvendig, er dette
forsøkt plassert ut fra tjenesteområdenes innspill om egnet lokalisering for
den aktuelle funksjonen, samt egnede tomter. Gjennom samlet omfang av
omr åder som avsettes til offentlige arealer har rådmannen søkt å dekke
behovet for offentlig areal til skole, barnehage, gravlund, idrett og
boligsosiale formål i de neste 15 årene.

2.5.3 Nye n æringsområder
Rådmannen anbefaler at
kontorarbeidsplasser prioriteres til Sandnes
sentrum og nytt Kjerneområde på
Forussletta Sør i kommuneplanperioden
2019 - 2035. Det er dokumentert store
arealreserver til næringsutvikling i begge
disse områdene. For å sam tidig sikre gode
betingelser for øvrig næringsvirksomhet
med andre plass - og transportbehov foreslår
rådmannen nye næringsområder t il
plasskrevende nærings virksomheter på
Sviland og turismenæring på Lauvik.

I Sandnes er det etablert viktige klynger
innen mineral - og råstoffrelaterte
virksomheter. Dette er funksjoner som er
viktig ikke bare for Sandnes, men også for regionen. Rådmannen mener
det er viktig å samle og styrke denne type virksomheter for effektiv og
rasjonell drift, og anbefaler i denne kommun eplanen utvidelse av etablerte

Figur 7 Anbefalt næringsområde
Sviland
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industriområder på Sviland. Sammen med eksisterende næringsområde 
kan en utvidelse dekke behov for plasskrevende næringsområder sentralt 

plassert i kommunen og regionen. 
 

Næringsvirksomhet tilknyttet reiseliv og turisme er en viktig satsing i 
kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Dette er også viktig for vedtatt 

kommunesammenslåing med Forsand og utvikling av Nye Sandnes. 

Rådmannen ønsker å legge til rette for turisme i en felles kommune der 
området ved Lysefjorden er attraksjonen, og anbefaler at nytt areal på 

Lauvik avsettes til turisme og tilhørende næring. Reiseliv fremheves som 
et viktig satsingsområde i strategisk næringsplan for Stavangerregionen, 

og rådmannen anbefaler å aktivt følge opp gjennom nye arealer i 
kommuneplanens arealdel til videreutvikling av denne type næringer. 

 
I tillegg til kommuneplanens satsning på kontorarbeidsplasser i Sentrum 

og Forussletta og plasskrevende industri på Sviland og Lauvik, henviser 
rådmannen til satsningen som ligger i Interkommunal kommunedelplan 

for Forus. Denne planen viser stor kapasitet til alle næringskategoriene og 
muligheter for videreutvikling av eksisterende virksomheter og nye 

næringer på kort og lang sikt   
 

2.5.4 Hytter og småbåthavner 

Rådmannen har søkt å finne nye hytteområder med færrest mulig 
arealkonflikter i tråd med vedtatt hyttestrategi. Hovedgrepet er å fortette 

innenfor eksisterende hytteområder. Rådmannen anbefaler et nytt større 
hytteområde på HØ14. I tillegg videreføres noen innspill fra forrige 

kommuneplanhøring. Det fremgår at alle disse områdene kjennetegnes 
med arealkonflikter knyttet til strandsone og natur. De legges likevel inn i 

rådmannens kommuneplanforslag fordi de ikke fikk en realitetsbehandling 
i tråd med politisk vedtak i forrige kommuneplan. Dette gjelder følgende 

områder: Hø6/Hø12, Hø7 og Hø13. 
 

I tillegg er noen småbåthavner foreslått for å dekke et økende behov for 
båtplasser med prinsipp om at utvidelse av eksisterende havner er å 

foretrekke fremfor nye tiltak i strandlinjen. Dette gjelder følgende 
områder: Ri3, Ri21 og Ri24. 

 

 
   2.5.5   Webkart 

Det er utarbeidet brukervennlige kartløsninger som viser alle private 
innspill som har kommet inn i forbindelse med ny kommuneplan. Det er 

også laget et eget kart som viser rådmannen innstilling.   
 

Rådmannen forslag til ny og endret arealbruk ligger her: 
http://arcg.is/nay15 

 
Komplett oversikt over alle private innspill som har kommet ligger her: 

http://tiny.cc/fuoury 

http://arcg.is/nay15
http://tiny.cc/fuoury
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2.6 Bestemmelser og retningslinjer  
 

Forslag om nye bestemmelser og retningslinjer gjelder 

kommunens arealforvaltning. Dette gjelder for eksempel 
bestemmelser om hyttestørrelser, grønne kvaliteter og parkering. 

 
Endringer i bestemmelser om bokvalitet og tetthet 

Rådmannen foreslår å tillate mer varierte boligtyper i sentrale byområder. 

Hensynet er sikret gjennom et større spenn i utnyttelse. Minste utnyttelse 
innenfor prioritert byutviklingsakse er endret fra 70% bruksareal (BRA) til 

60 % BRA. Intensjonen med denne endringen er åpne for både 
leilighetskompleks og rekkehus i sentrale byområder. Det er vektlagt at en 

blanding av boligtyper og størrelser vil bidra til bedre tilgjengelighet for 
alle, større beboerstabilitet (livsløpsboliger) og skape tilhørighet og 

samhandling i nærmiljøet.  
 

Bokvalitet er også gitt et økt fokus gjennom tydeligere og konkrete 
bestemmelser med krav om stedstilpassing, gate og uterom og hensyn til 

gangforbindelser og grønnstruktur. Disse bestemmelsene vil gjelde 
sammen med retningslinjer for arealutnyttelse.  

 
Maksutnyttelse er justert ned fra 180 % BRA til 160 % BRA ettersom 

utnyttelse på 180 % BRA vurderes å være for høyt for å kunne sikre 

bokvalitet og variasjon i boligtyper  
 

For å unngå ensidig bebyggelse og opphoping av levekårsutfordringer, er 
det stilt krav om at befolkning og levekårsdata skal legges til grunn ved 

vurdering av boligsammensetning. Det er angitt at 10 til 15 prosent av 
boligene bør være mindre enn 55 kvm BRA, og 10 til 25 prosent av 

boligene bør være større enn 80 kvm BRA. 
 

Av praktiske grunner har også rådmannen foreslått å angi utnyttelse som 
% BRA ettersom denne beregningen gir kommunen bedre angivelse av 

høyde og fotavtrykk i prosjekter. % BRA er også benyttet i 
Kommunaldepartementets veiledere vedrørende utnytting.  

 
 

Endringer i parkeringsbestemmelsene 

 
Rådmannen har foreslått noen justeringer i kommunes 

parkeringsbestemmelser i henhold til mål om reduserte klimagassutslipp 
og økte kollektiv, gange og sykkelandeler. Rådmannen gjør oppmerksom 

på at bestemmelsene som foreslås ikke gjelder for Sandnes sentrum. 
Bestemmelser for Sandnes sentrum følger av Kommunedelplan for 

Sandnes Sentrum.  
 

For beboerparkering langs bussvei foreslås det å endre normen fra 1,0 til 
maks 1,0. Dette innebærer en liten forskjell fra gjeldende kommuneplan 
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som inneholder et fastkrav på 1,0 i de samme områdene. Det vil fortsatt 
være mulig å realisere 1 parkeringsplass per bolig, men ettersom 

fastkravet strykes vil det ikke lengre være krav til boligparkering. 
Konsekvensen av dette er at nye boligprosjekter kan etableres helt uten 

boligparkering.  
 

I sone 3 langs hovedrute kollektiv foreslås også et makskrav på 1,0, men 

samtidig et minimumskrav på 0,5. Dette er gjort for å sikre noe parkering 
i denne sonen, da kollektivtilbudet er noe dårligere enn det er i 

bussveiaksen. 
 

I sone 4 (øvrige områder) foreslår rådmannen å endre bestemmelsen fra 
en minimumsbestemmelse til en minimum- og maksbestemmelse. 

Minimum 1, maks 2.  
 

For næringsområder er det foreslått en maksgrense på 0,5 per 100m2 
BRA for alle næringsområder. Forslaget er koordinert mot planforslag 

IKDP Forus som legger til grunn en maksgrense på 0,3 per 100 m2 BRA 
for alle næringsområder. Begrunnelsen for rådmannens forslaget er at 

parkeringsnormen for næringsvirksomhet kan være lav i områder med 
høyverdig kollektivtilgjengelighet.  

 

Tilsvarende parkeringsnorm på 0,5 per 100m2 BRA legges til grunn for 
industri og lagervirksomheter fordi de normalt har høyt bruksareal 

sammenlignet med antall ansatte. Det gis unntak fra 
parkeringsbestemmelsen for bedrifter med særlige logistikkbehov med 

begrunnelse i mobilitetsplan.  
 

For sykkelparkering foreslås det ingen endring. Bestemmelsene kan virke 
romslige, men i en tid der Sandnes skal satse på sykkel og jobbe videre 

med å revitalisere sykkelbyen er det ikke naturlig å senke kravene til 
sykkelparkering. 

 
Endring i bestemmelser om hyttestørrelser 

 
Rådmannen foreslår en økning i tillatte hyttestørrelse i alle 

arealkategorier. Rådmannen har vurdert at en moderat økning i tillatte 

størrelser er forenlig med mål om en bærekraftig forvaltning av områder 
med fritidsbebyggelse. Allmennhetens tilgang skal vektlegges i regulering 

av nye områder og strandsonen har et særlig vern. Forslag til nye 
størrelser og begrunnelser for justeringer i regelverk fremgår av 

bestemmelser til kommuneplanen.  
 

4. RÅDMANNENS VURDERINGER 
 

4.1 Samlet planforslag 
Rådmannen vurderer at kommuneplan utkastet gir er et godt grunnlag for 

politisk behandling og offentlig høring og ettersyn av ny kommuneplan for 
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Sandnes. Utkastet til revidert kommuneplan for perioden 2019-2035 er 
resultat av en planprosess basert på kunnskap og analyser, medvirkning, 

politisk dialog med kommuneplankomiteen og øvrig dialog med 
administrasjonen og regionale myndigheter. Planutkastet inneholder 

utviklingsstrategier og forslag om hovedgrep som skal bidra til folkehelse, 
samordnede areal- og transportløsninger, energi- og klimaspørsmål, 

jordvern og vern av strandsonen i henhold til planbestillingen.  

 
4.2 Kommentarer til KPK vedtak i KPK 27.2.18 

 
KPK behandlet arealinnspill om fritidsbebyggelse og småbåthavner, 

utvalgte bestemmelser og sak om Sandnes marka i sitt møte 27.2.18. 
Vedtakene fra møtet 27.0218 og øvrige vedtak som fattes i KPK 

innarbeides i et endringsnotat som sendes til bystyret sammen med 
rådmannens forslag til ny kommuneplan.  

 
Utover vedtak om hytter, småbåthavner og enkelte bestemmelser fattet 

KPK vedtak vedrørende Sandnesmarka og boligutbygging. Rådmannen har 
vurdert videre oppfølging av vedtakene i etterkant av KPK møtet. Forslag 

til oppfølging fremgår av påfølgende underkapitler. 
 

4.3 Vedtak om endret avgrensning av Sandnesmarka 

Kommuneplankomiteen behandlet sak om markagrensa i møte 27.2.2018. 
I møtet ble det fattet vedtak om å sende saken i retur. Markagrensa 

presenteres nå med et tydeligere kart (vedlegg 9) og en nettside hvor det 
er mulig å zoome inn på områder: http://arcg.is/2kAaSmL  

 
KPK ba i møte 27.2 om at markagrensa ble avgrenset med utgangspunkt i 

viktige verdier i Sandnesmarka (friluftsverdier). I vedtaket ble det 
konkretisert et forslag om at markagrensa ikke skulle være en grense mot 

bebyggelse. Det ble også foreslått å ta ut konkrete områder fra 
Sandnesmarka, som Vatneli, Brattebø og Austrått. Området mellom 

Hana/Vatne og Dale ble også foreslått tatt ut.  
 

Rådmannen har vurdert at det ikke vil være mulig å kartlegge alle verdier 
i Sandnesmarka innenfor den tidsrammen som nå er tilgjengelig.  På 

bakgrunn av dette opprettholdes rådmannens forslag til avgrensing av 

marka slik den ble fremlagt i møte i kommuneplankomiteen 
27.2.2018, sak 3/18. I tillegg har rådmannen innarbeidet området ved 

Bynuten og Selvikstakken ettersom disser er vurdert som friluftsområder i 
Sandnes. 

 
Rådmann vil likevel endre markagrensa dersom nye utbyggingsområder 

legges inn i området med vedtak i KPK og Bystyret. KPK har også 
anledning til å vedta endringer av markagrensa som er foreslått i kart 

(vedlegg 9). 
 

http://arcg.is/2kAaSmL
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Rådmannen har også vurdert at det er behov for en avklaring om 
markaområdets funksjon og verdivurderinger som en oppfølging av 

vedtaket. 
 

Sandnesmarka sin funksjon 
Rådmannen vurderer at intensjonen med Sandnesmarka og markagrensa 

er å definere områder som er viktige for landbruk og friluftsliv. Grepet er 

foreslått for å gi forutsigbarhet for landbruksnæringen og sikre større 
sammenhengende friluftsområder. Landbruksarealene inn mot 

bebyggelsen er i drift, og mye av arealene er av stor landbruksmessig 
betydning. Grensene som settes i kommuneplan er et resultat av grundige 

avveiinger av ulike hensyn.  
 

Rådmannen vurderer ikke at markagrensa er til hinder for å vurdere nye 
utbyggingsområder. Rådmannen vil imidlertid vektlegge at arealbehov bør 

ligge til grunn ved eventuelt endringer. Ettersom Sandnes kommune har 
en stor arealreserve som dekker forventet befolkningsvekst i kommunen 

de neste 15 årene med arealreserver til ytterligere utbygging etter 2035 i 
Sandnes Øst, er det ikke vurdert som nødvendig å innarbeide mulighet for 

nye utbyggingsområder i Sandnesmarka i denne kommuneplanen.  
  

Dersom det i neste kommuneplan viser seg at det er behov for å utvide 

byggeområdene inn i dagens markaområde, vil en kunne justere 
markagrensa basert på en avveining om hvilke areal som er best egnet for 

utbygging.  
 

Verdivurderinger 
Kommuneplankomiteen har bedt rådmannen om å avgrense 

markaområdet til areal med særlige verdier. Rådmannen bemerker til 
dette at det er mange hensyn som avgjør hvilken verdi arealene har i 

frilufts sammenheng. Et område som brukes av mange vil generelt 
karakteriseres som er frilufts areal med stor verdi. Områder som ligger 

tett på større byområder er tilgjengelige, og blir ofte intensivt brukt. 
Bynære friluftsområder vil derfor generelt ha høy verdi sammenlignet med 

areal som ligger med større avstand til byområder. Dersom 
verdivurderinger skal legges til grunn, vil areal som grenser opp mot 

bebyggelse ofte karakteriseres som verdifulle. 

  
 

4.4 Tilleggsvedtak i KPK 
  

Følgende tilleggsvedtak ble fattet i KPK møte 27.2.2018 i forbindelse med 
sak om utvalgte arealformål:  

 
 50% av all utbygging skal skje igjennom fortetting og 

transformasjon.  
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 Kommunen har en langsiktig ambisjon om å sikre førstegangs 

etablerere tilgang på rimelige boliger. Det er viktig at 

rekkehus/eneboliger er en del av tilbudet til denne gruppen. Gjennom 
innspill til kommuneplanrulleringen må areal sikres slik at tilbudet om 

rimelige boliger kan opprettholdes de neste 10-15 årene.  
 

 Kommunen skal være en viktig aktør for å legge til rette for økt 

næringsutvikling. Det er viktig å sikre utviklingen og fremdriften i 
sentrums 8 prosjekt som; Ruten, Elveparken og Havneparken. 

Fortetting og transformasjon langs bussveien/kollektivaksen skal 
prioriteres. Det må videre legges til rette for næringsutvikling utenfor 

sentrumskjernen i et 20 års perspektiv med nye næringsareal der areal 
i nær tilknytning til nye hoved ferdselsårer prioriteres. Bystyret ønsker 

å legge til rette for miljøvennlig industri og nye næringsarealer innenfor 
denne vekstbransjen. 

 
Rådmannen oppfatter at vedtaket om at 50% av all utbygging skal skje 

gjennom fortetting og transformasjon er ivaretatt i rådmannens forslag til 
ny kommuneplan. Det er dokumentert muligheter for lag 5000 boliger 

innenfor byaksen som innebærer fortetting og transformasjon. I tillegg er 
det beregnet et fortettingspotensial på om lag 3000 boliger i Sandnes 

sentrum.  

 
Det vil også være mulig å realisere 50% utbygging i øvrige områder 

ettersom 60% av boligreserven ligger utenfor fortettingsområder i 
byutviklingsaksen per i dag. Disse boligområdene har kapasitet til å ta 

over 65 prosent av den forventede befolkningsveksten fram mot 2035. 
 

Når det gjelder mål om å fortsatt tilby rekkehus/eneboliger til førstegangs 
etablere fremhever rådmann at ny kommuneplan særlig oppfordrer til å 

bygge varierte boliger i alle deler av kommunen. I tillegg er det kartlagt at 
boligreserven (kommuneplanområder og vedtatte detaljregleringsplaner 

og områdeplaner med ledig kapasitet) allerede gir mulighet for ny 
utbygging av ca. 3200 eneboliger og rekkehus. Rådmannen har ikke 

gjennomført kartlegging eller analyser som viser at boligbygging innenfor 
prioritert byutviklingsakse gir dyrere boliger.  

 

Kommuneplanforslaget inneholder også en tydelig prioritering av 
kontorarbeidsplasser i Sandnes sentrum og forslag om nye næringsarealer 

til mer plasskrevende næring utenfor sentrumskjernen. Dette fremgår av 
kapittel 2.5.3 næringsområder i saken. 
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5.  Forslag til prinsippvedtak  
 

Rådmannen foreslår to prinsippvedtak som oppfølging av ny 
kommuneplan. Dette for å synliggjøre disse to tiltakene særskilt. Dette 

gjelder innføring av boligsoneparkering og Lura togstopp.  
 

Lura togstopp 

Rådmannen foreslår et prinsippvedtak som viser en tydelig satsning på 
Lura togstopp. Det vektlegges at Togstoppet vil gi positive effekter på mål 

om endret reisemiddelfordeling ettersom et sentralt byområde får et 
ytterligere høyfrekvent kollektivtransporttilbud med direkte kobling til 

Sandnes sentrum og bussveien. Oppfølging av prinsippvedtaket vil 
omfatte videre dialog med Jernbanedirektoratet, oppfølgende prosesser i 

Bypakke Nord-Jæren og NTP og ytterligere vurderinger om arealutvikling i 
tilknytning til togstoppet.  

 
Rådmannen har tidligere orientert KPK og bystyret om gjennomført 

mulighetsstudie for nytt togstopp. Mulighetsstudien har avdekket at 
togstoppet er praktisk gjennomførbart og kan forsvares med hensyn til 

kundegrunnlag. Det er fremhevet i rapporten at ny boligbygging og 
fortetting i nærområdet vil gi positive utslag på kundegrunnlag for ny 

togstoppet. Det vil ikke være nødvendig å tilføre større, nye 

utbyggingsområder, for eksempel utbygging som er foreslått i Luravika for 
å legitimere togstoppet. Togstoppet kan legitimeres med dagens 

kundegrunnlag og fremtidig fortetting i togstoppets nedslagsfelt.  
 

Mulighetsstudien pekte på to aktuelle plasseringer for et fremtidig 
togstopp på Lura; Luravika og Norestraen nord. Rådmannen anbefaler å 

gå videre med alternativet Luravika i ny kommuneplan. Prioriteringen er 
underbygget med følgende hovedbegrunnelse:  

 
 Alternativet Norestraen Nord fremstår krevende ettersom en 

plassering av et togstopp på Norestraen nord kommer i konflikt med 
kulturminner og planlagt bussveitrasé. Et togstopp her vil innebære 

en lite realistisk flytting av bussveitraseen i Strandgaten. I tillegg vil 
utbygging av togstopp på Norestraen gi negative virkninger for 

kulturminnebebyggelsen med nasjonal verneinteresse underlagt 

riksantikvaren. 
 

 Alternativet Luravika, under broen i Stavangerveien er ifølge 
mulighetsstudien teknisk gjennomførbar og har tilstrekkelig 

potensielt kundegrunnlag (tilsvarende Jåttåvågen og Bryne stasjon). 
Området har størst kundegrunnlag i dag og størst potensial for 

utvikling ettersom det liger innenfor et prioritert byutviklingsområde 
i kommuneplanen. En plassering av togstopp i Luravika knytter seg 

også til bussveien som kommer i Strandgaten og i bro over 
jernbanen til Stavangerveien. Det gir en god kobling mot 

kollektivtrafikken i Gamleveien (busslinje 6).  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021819
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15021819
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Jernbanedirektoratet har vært positive til at Sandnes kommune ser på 
mulighetene for et nytt togstopp her, men har ikke uttalt seg om 

plassering eller mulighetene for etablering. Prosjektet er meldt inn til 
vurdering i arbeidet med byutredninger for Bypakke Nord-Jæren som også 

danner grunnlag for ny NTP.  
 

Innsatsen ovenfor viser at Sandnes kommune allerede satser på 

realisering av togstoppet. For å komme videre med prosjektet vil det være 
nødvendig å videreføre en tett dialog med jernbanedirektoratet og 

synliggjøre grep i kommuneplanen som viser at kommunen vil jobbe 
aktivt for å bygge opp under togstoppet. Rådmann foreslår blant annet at 

området rundt togstasjonen fremheves som et satsningsområde i 
temakart «prioriterte byutviklingsområder» for å synliggjøre dette. I 

tillegg har rådmannen foreslått at området rundt togstoppet vises som et 
bestemmelsesområde med tilhørende beskrivelse:  

 
«Innenfor bestemmelsesområde for Lura togstopp skal rådmannen 

gjennomføre en forstudie og vurdere muligheter for etablering og utvikling 
av nytt togstopp i dialog med Jernbanedirektoratet. Forstudien skal 

vurdere arealbruk, herunder gangforbindelser, bystrand og 
grøntstruktur.» 

 

Boligsoneparkering 
Det er vurdert som et relevant, oppfølgende prosjekt i ny kommuneplan å 

forberede innføring av boligsoneparkering i Sandnes. Sandnes har i 
motsetning til de fleste andre større bykommuner ikke 

boligsoneparkering. Vegtrafikklovgivningen gir kommunene mulighet til å 
regulere bruk av parkeringsplasser på gater og veier innenfor et nærmere 

angitt område. Når mange kommuner har valgt å benytte 
boligsoneparkering, innebærer det at beboere i området unntas fra 

tidsrestriksjoner og ordinære avgifter for å parkere i gata. Det er vanlig, 
men ikke et lovkrav at beboerne må betale for en parkeringstillatelse.  

 
Rådmannen mener at boligsoneparkering kan gi bedre bomiljø, hindre 

fremmedparkering begrense bilbruk til området og sikre parkering for 
bosatte. Effektene kan være bedre mulighet for å finne parkering ved 

retur til boligen, redusere letekjøring, bedre parkerings- og boforhold for 

bosatte og redusert beboerparkering på gaten der beboere har 
alternativer.  

 
 

6. Medvirkningsopplegg i høringsperioden 
 

Rådmannen vil i høringsperioden gjennomføre et opplegg for informasjon 
og medvirkning. Intensjon med dette er å gjøre planforslaget kjent og gi 

befolkningen og andre interessenter et godt grunnlag for å gi innspill til 
kommuneplanforslaget. Det vil bli planlagt folkemøter og arrangementer i 

samarbeid med politisk ledelse.     
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7. Rådmannens konklusjon  
 

Rådmannen vurderer at forslag til ny kommuneplan for planperioden 
2019-2035 gir er et godt grunnlag for politisk behandling og offentlig 

høring av ny kommuneplan for Sandnes. Utkast til kommuneplan er 
resultat av en planprosess basert på kunnskap og analyser, medvirkning, 

politisk dialog med Kommuneplankomiteen og øvrig dialog med 

administrasjonen og regionale myndigheter.  
 

Planutkastet inneholder utviklingsstrategier og forslag om hovedgrep som 
skal bidra til folkehelse, samordnede areal- og transportløsninger, energi- 

og klimaløsninger, jordvern og vern av strandsonen i henhold til 
planbestillingen.  

 
Rådmannen tilrår at bystyret godkjenner ferdigstillelse og klargjøring for 

utleggelse til offentlig ettersyn. I samsvar med pbl-bestemmelser om 
minimum 6 ukers høringsfrist, legger rådmannen opp til at med bystyrets 

vedtak den 14.05.2018 settes høringsfristen til ca. 15.08.18.  
 

Saken skal behandles av Kommuneplankomiteen 10.april og Bystyret 
14.mai 2018. Kommuneplankomiteens samlede forslag til endringer blir 

sammenfattet i et endringsnotat. Endringsnotatet sendes til Bystyret før 

deres behandling 14. mai. Endringsnotatet vil inneholde en kort 
beskrivelse av kommuneplankomiteens vedtak om endringer og hvordan 

disse kan innarbeides i ny kommuneplan. Notatet vil også inneholde en 
kort konsekvensvurdering av KPKs endringsforslag. Plandokumentene vil 

bli oppdatert i tråd med vedtatte endringer i Bystyret før kommuneplanen 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 

1. Bystyret godkjenner at Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 
utlegges til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven 

§11-14. Bystyret vedtar følgende dokument:   
a. Samfunnsdel datert 21.03.18, vedlegg 1. 

b. Plankart og temakart datert 21.03.18, vedlegg 2a og 2b. 
c. Bestemmelser og retningslinjer datert 21.03.18, vedlegg 3. 

 

2. Bystyret godkjenner at høringsdokumentene etter bystyrets vedtak 
14.5 gjøres tilgjengelige ved elektronisk utsendelse og utleggelse.  

 
3. Bystyret gir sin tilslutning til lokalisering av fremtidig togstopp i 

Luravika. 
 

4. Bystyret ber rådmannen starte arbeid med å klargjøre innføring av 
boligsoneparkering i Sandnes.  
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Rådmannen i Sandnes, 21.03.2018 
 
Bodil Sivertsen 

rådmann 
 Kristin Barvik 

 kommunaldirektør 
 
Vedlegg:  

Vedlegg 1. Samfunnsdel Kommuneplan 2019- 2035 
Vedlegg 2a. Plankart Kommuneplan 2019-2035 

Vedlegg 2b. Temakart Kommuneplan 2019-2035 
Vedlegg 3. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplan 2019-2035 
Vedlegg 4. Planbeskrivelse Kommuneplan 2019-2035 

Vedlegg 5. Samletabell innspill Kommuneplan 2019-2035 
Vedlegg 6. Reviderte bestemmelser tabell Kommuneplan 2019-2035 

Vedlegg 7. KU og ROS samlet bydelsvis Kommuneplan 2019-2035 
Vedlegg 8. Fagnotat lokal transport og mobilitet 
Vedlegg 9. MarkagrenseForslag 

 
 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 


